
Ważny, 

łatwy i 

bezpieczny 
Stany Zjednoczone są zobowiązane do przeprowadzenia spisu ludności żyjącej w każdym stanie co dziesięć lat 

(Konstytucja USA, art. 1, sekcja 2). 

Spis ludności 2020 wpływa na stan Maryland na kilka ważnych 

sposobów. Spis ludności: 

• Określa ilość reprezentantów w Kongresie i wpływa na lokalne okręgi ustawodawcze;

• Jest podstawą służącą określeniu finansowania programów i usług o znaczeniu krytycznym; oraz

• Wspiera lokalne procesy decyzyjne w zakresie rozwoju gospodarczego, budowy szkół i

projektów transportowych, a także w zakresie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa

publicznego i planowania kryzysowego.

Każdy obywatel stanu Maryland jest ważny! 

Weź udział w powszechnym spisie ludności w 2020 r. 

Spis ludności jest Ważny 
Dane ze spisu powszechnego są wykorzystywane do określenia poziomu federalnego finansowania 

takich programów, jak program pomocy w żywieniu uzupełniającym dla kobiet, niemowląt i dzieci 

(SNAP/WIC), Medicaid, program ubezpieczenia zdrowotnego dzieci (CHIP) a także projekty dotyczące 

autostrad i transporu. 

• Każdego roku rząd federalny przeznacza ponad mld 
675 USD na finansowanie projektów w oparciu o 
dane ze spisu powszechnego.

• Każdy obywatel stanu Maryland, który nie weźmie 
udziału w spisie ludności kosztuje stan około 18 250 

USD w przeciągu 10 lat – co równa się utracie 
1 mld USD (dane pochodzą z poprzednich spisów 

ludności USA).

Wypełnienie formularza spisu powszechnego 

zapewnia rodzinom mieszkającym w stanie 

Maryland, ich sąsiadom i społecznościom wsparcie, 

którego potrzebują, aby żyć, pracować, bawić się i 

rozwijać. 



Spis ludności jest Łatwy 
Formularz powszechnego spisu ludności można wypełnić na trzy sposoby – pocztą, 

telefonicznie oraz przez Internet. Spis ludności w 2020 r. będzie pierwszym spisem 

ludności w historii U.S. przeprowadzonym przez Internet. 

Odpowiadając na pytania demograficzne zawarte w spisie powszechnym pomogą upewnić się, że Twoja 

społeczność otrzyma sprawiedliwy udział w finansowaniu oraz że rozwój gospodarczy i decyzje 

dotyczące planowania dokładnie odzwierciedlają Twoją społeczność na dzień 1 kwietnia 2020 roku. 

Kilka ważnych informacji do zapamiętania. Nie zapomnij: 

• Studenci są liczeni pod adresem uczelni, zarówno na kampusie, jak i poza nim. Będą

liczeni w domu rodziców tylko jeśli tam mieszkają i śpią.

• Wszystkie dzieci muszą wziąć udział w spisie włącznie z dziećmi poniżej piątego roku życia.

Spis ludności jest Bezpieczny 
Biuro spisu powszechnego USA musi zachować wszystkie informacje w tajemnicy, włącznie z 

obywatelstwem rezydenta, dochodami i innymi wrażliwymi danymi osobowymi. 

• Dane zbierane są wyłącznie w celach statystycznych, a dane osobowe nigdy ne są ujawniane.

• Wszystkie informacje zawarte w spisie powszechnym są prywatne i chronione prawem

(Tytuł 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych), a za jego naruszenie grozi kara do pięciu lat

więzienia federalnego i/lub grzywna w wysokości 250 000 USD.

Więc wybierz sposób, w jaki weźmiesz udział w spisie - pocztą, telefonicznie lub 
przez Internet. 

Spis jest portretem naszego społeczeństwa na najbliższe dziesięć lat, zadbajmy więc 
o to, żeby każdy z nas był na nim obecny.
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